 ۷ﻧﮑﺘﻪ  WHOﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺎﻧﻮردان ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﮐﺮوﻧﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ) (WHOدر ﭘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮس وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن
ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد داﺷﺘﻦ روﺣﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮسﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر آن ﺗﻮﺳﻂ درﯾﺎﻧﻮردان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۸۶۲۱۳ :
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺎﻧﺎ WHO ،در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در اﮐﺜﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﯿﺎ ﺗﺮدد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از درﯾﺎﻧﻮردان ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮسﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ،ﻣﻬﺎر و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ وﯾﺮوس
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ درﯾﺎﻧﻮردان ﺑﺮای داﺷﺘﻦ روﺣﯿﮥ ﻗﻮی در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از
وﯾﺮوس ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
 WHOدر اداﻣﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﺮسﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ:
 -۱ﺗﺐ ،ﺳﺮﻓﻪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ از ﻣﻮارد ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
ّ
ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﮑﺮر
 -۲از ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی
دﺳﺖﻫﺎ و ﺻﻮرت ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۳ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺮوﻧﺎ اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشﻫﺎی زﯾﺎدی روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از اﺧﺒﺎر دروﻏﯿﻦ و
ﺷﺎﯾﻌﺎت دوری ﮐﻨﯿﺪ.
 -۴ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ،ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﭘﺎ ﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

 -۵ﺑﺎ ﺗﻌ ﻦ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ و ورزش ﻣﻨﻈﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻐﺬی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
 -۶واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را درک ﮐﺮده و ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺰﯾﺰان ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﯾﺮوس
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ را از ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ.
 -۷ﺑﻪ درﯾﺎﻧﻮردان ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻄﻮط ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻨﺪری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮسﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات وﺟﻮد دارد.

